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12 maja 1935 r. zmarł w Warszawie Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, jak 

napisano w komunikacie: „była godzina 8.45 wieczorem”. 

Dzień później opublikowano orędzie Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego, w któ-

rym można było przeczytać m.in.: 

„MARSZAŁEK PIŁSUDSKI życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował 

siłę w narodzie, geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił, prowadził je 

ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe losy Polski się opar-

ły....”. 

18 maja 1935 r. w Krakowie odbył się uroczysty pogrzeb Józefa Piłsudskiego, który 

został pochowany w królewskiej katedrze na Wawelu.  Nieprzebrane i niezliczone tłumy ża-

łobników wysłuchały słów Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, który powiedział m.in.:  

„Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala 

korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym 

trudem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę 

królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę.  

Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kaj-

dany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych puł-

ków sławą uwieńczył. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek…”.  

 

* * * 

 

 Kiedy we wrześniu 1989 r. rozpoczęła swoją działalność Społeczna Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Krakowie nie miała jeszcze swego patrona, ale w sercu swoim hołubiłem myśl, 

aby nadać jej imię Józefa Piłsudskiego – największego Polaka, z którego nazwiskiem wiąże 

się sprawa odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. i jej obrona w 1920 r. 

 Jako dyrektor szkoły i równocześnie wychowawca klasy I (tej jednej jedynej! – bo 

cała szkoła to była wówczas jedna klasa) zorganizowałem pierwszą w historii naszej szkoły 

wycieczkę historyczną, która miała za cel udać się na Wawel i złożyć hołd Józefowi Piłsud-

skiemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. W pierwszym „Sprawozdaniu Dyrekcji 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie...” odnotowano, że stało się to w dniu 10 

listopada 1989 r. 

 Formalnie imię Józefa Piłsudskiego otrzymała nasza szkoła 11 czerwca 1990 r. I od 

tego czasu dzierży go dumnie, będąc wierna ideom związanym ze swoim wielkim Patronem. 

 Pięć lat później, 9 maja 1995 r., w królewskiej katedrze na Wawelu, przy ołtarzu ko-

ronacyjnym królów Polski, został poświęcony szkolny sztandar, na którym widnieje do dziś 

pięknie haftowany srebrną nicią Orzeł siedzący na dwóch marszałkowskich buławach, zwią-

zanych symbolicznie z patronem Szkoły, Józefem Piłsudskim. Sztandar poświęcił Metropoli-

ta Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski, a gośćmi uroczystości byli nie tylko przedsta-

wiciele polskich Władz Państwowych i Samorządowych, ale również dyplomaci (ambasado-

rowie: Rumunii i Węgier, konsulowie: Niemiec, Austrii, attache kulturalny Ambasady Ło-

twy).  

 Od tamtej chwili każdego roku liczna grono uczniów i nauczycieli udaje się ze sztan-

darem szkoły (a wcześniej bez sztandaru) do królewskiej katedry na Wawelu, aby wziąć 

udział w Mszy św. za duszę Marszałka i złożyć po niej kwiaty u sarkofagu kryjącego jego 

doczesne szczątki. Czynione to jest zawsze w rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego na po-

czątku grudnia i w rocznicę jego śmierci. Nie ma drugiej takiej szkoły, która tak konsekwent-



nie od 30 lat odwiedza Wawel i oddaje hołd Pierwszemu Marszałkowi Polski, dając widomy 

sygnał, że jej Patron oraz jego idee są ważnym ogniwem wychowawczym w łańcuchu poko-

leń. 
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